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A 
Papierholz Austria GmbH 

speciális fabeszerzési és szállítási feltételei aprított fára 

(2017/07 változat) 

Az Eladónak a Papierholz Austria GmbH (az alábbiakban „Vevő“) és szerződéses partnere(i) (az alábbiakban „Eladó“) között életben lévő Általános 

fabeszerzési és szállítási feltételeinek kiegészítésül az alábbi megállapodás születik: 

 
 

1. MENNYISÉG KISZÁMÍTÁSA / MINŐSÉG 
 

1.1 A mennyiség kiszámítása:  A mennyiség kiszámítása súly szerint történik (ATRO átvétel). A PHA faátvételi irányelvei vannak érvényben. 
 
Próbavételi intervallum:  A szúrópróbák mértéke a havi szállítási egységektől függ: 
 

Havi szállítási mennyiségek száma Átlagos szúrópróbák 
 1-40 mindegyik szállítmány 
 41-100 minden 2. Szállítmány 
 > 100 minden 10. Szállítmány 

 
A tesztelendő szállítmányok kiválasztása véletlenszerűen történik. 

 
1.2 Fafajták: Lucfenyő, jegenyefenyő, erdei fenyő, vörösfenyő; mind kéreg nélkül. 

Vegyes rakományokat (erdei fenyő és vörösfenyő > 5 % bekeverésével) az alábbi módon veszünk át: 
LuF/ErF 100% lucfenyőként 
LuF/VöF 100% vörösfenyőként 
ErF/VöF 100% vörösfenyőként 

 

1.3 Méretek (előírt értékek): Hosszúság 25 – 28 mm 

Vastagság 4 – 8 mm 

Szélesség 15 (10) – 30 mm 

 
1.4 Minőségi értékelés: 

 
1.4.1 Darabméret elosztásának kiszámítása (faapríték méreteloszlás): 

 
A méreteloszlás szűrőpróbaszerű elemzése GRADEX frakcionálógéppel (szűrőfajták, ill. szűrőméretek): 

lyukszűrő > 45 mm lyukszűrő > 7 mm 
résszűrő > 8 mm lyukszűrő > 3 mm 
lyukszűrő > 13 mm finomanyag 
 

Szúrópróba mennyisége (a szerződési mennyiségekből levezetve): 
Szállítások száma havonta: Szúrópróba átlagban: 

  1 – 10 valamennyi szállítmány 

11 – 20 minden harmadik szállítmány 

21 – 40 minden ötödik szállítmány 

40 minden tizedik szállítmány 
 

1.4.2 A szúrópróba minőségi értékének kiszámítása: 
 
Az egyes szűrőkön lévő maradék százalékos aránya a szúrópróba egészére vonatkoztatva az adott árszorzóval lesz ellátva:  
Ebből adódik valamennyi frakcióhoz az arányos minőségi érték. 
 
Árszorzók:  Az egyes frakciók árszorzói a faapríték használati értékét tükrözik a cellulózgyártásban: 

lyukszűrő > 45 mm=0,20 lyukszűrő > 7 mm=0,70 
lyukszűrő > 8 mm=0,75 lyukszűrő > 3 mm=0,20 
lyukszűrő > 13 mm=1,30 finomanyag =0,00 

 
Minden egyes frakció minőségi értékének hozzáadása adja a szúrópróba minőségi értékét.  
 

1.4.3 Kéreg: 
 
A szemmel láthatóan nagyobb kéregarány esetén (2%-tól) az arányt saját próbavétel formájában kézzel történő kiszámolással végezzük. 
 
Levonások: 2,0%-os kéregarányig: nincsen levonás Kéregarányok > 2,0 % - 3 %: 3%-os 
levonás 

Kéregarányok > 3,0 % - 4,0 %: 6%-os levonás Kéregarányok > 4,0 %: A szállítmány elutasítása  
 

1.4.4 A szállítmány elutasítása: 
 
A szállítmány akkor kerül elutasításra, ha 

- a finomanyag aránya több, mint 3%; 
- a kéreg aránya több, mint 4 %; 
- a szállítmány szemmel láthatóan nem megfelelő minőséget mutat, mint pl. túl rövid, vastag vagy nyársas, ill. forgácsszerű 

faaprítmány, erősen összenyomott faaprítmány, vágási szálak, impregnálószerrel vagy ragasztóval érintkezett aprítmány, stb.; 
- bármilyen fajta szennyeződés (műanyag, szén, stb.). 

 
1.4.5 Havas borítású szállítmány: 

 
A hó térfogatát átvételkor kiszámítják, az alábbi átszámítási tényezőkkel súlyra alakítják át és ezt levonják a szállítmány összsúlyából: 

Préseletlen hó: 1 m3 = 200 kg Préselt hó:  1 m3 = 700 kg 
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Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Übersetzung wird beglaubigt. Die in deutscher Sprache 
abgefasste Urkunde hat mir als Original vorgelegen.  
Hitelesítem a fordítás tartalmának teljességét és helyességét. A német nyelven írt okirat 
eredetiben állt rendelkezésemre.   
Maintal, den 04.04.2017 / Maintal, 2017. április 4. 

 


